Код і назва спеціальності (напряму): 055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії».
Назва спеціалізації: –
Код і назва галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки».
Кваліфікація: бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та
регіональних студій.
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС.
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України.
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, що попередній рівень отримано в
іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – комплексний
кваліфікаційний іспит за фахом.
Програмні результати навчання: використовувати концептуальні знання включаючи
знання сучасних досягнень, бути переконаним у їх соціальній доцільності й корисності, вміти
застосовувати їх у своїй професійній діяльності для розв’язання складних непередбачуваних
задач і проблем галузі; використовувати теорії, принципи, методи та поняття соціальногуманітарних наук в навчанні та професійній діяльності; застосувати інноваційні підходи для
вирішення професійних завдань; використовувати навички усного та письмового іноземного
спілкування на професійному рівні, вільно розмовляти та перекладати; доносити до фахівців і
нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід в галузі професійної
діяльності; застосовувати політико-правові норми та знання соціокультурних цінностей при
професійній та буденній взаємодії з інститутами державної влади різних рівнів; формувати
варіанти вирішення професійних проблем, визначати ризикові складові у системі міжнародних
відносин, правильно документувати результати аналітичної роботи; застосовувати знання
нормативно-правових аспектів та процедур для безпеки та захисту інформації, використовувати
новітні ІТ-технології у професійній діяльності; збирати та інтерпретувати інформацію та обирати
методи та інструментальні засоби для вирішення професійних завдань; виступати ініціатором
діалогу у ситуації професійного спілкування; одержувати професійну інформацію з іноземних
джерел, а також проводити бесіду-діалог, досліджувати друковану іншомовну оригінальну
літературу; використовувати навички реферування і анотування наукової літератури,.
здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет за методом ключових слів; демонструвати
елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових зустрічей, нарад;
використовувати прикладні методики аналітичної роботи до вивчення міжнародних відносин,
формулювати висновки проведених теоретичних або прикладних досліджень, володіти техніками
презентації результатів експертної роботи; використовувати знання дипломатичного протоколу
та етикету, церемоніалу; застосовувати навички публічних виступів; здійснювати ситуаційний
аналіз та проводити моніторинги в сфері світової політики з метою об’єктивної оцінки стану
міжнародних відносин; застосовувати знання і розуміння історично визначених, соціально і
політично конкретизованих теоретичних поглядів на міжнародну політику, суспільство; вміння
обґрунтувати конкретні теоретико-концептуальні погляди; визначати значення, оригінальність і
соціальну цінність концептуальних поглядів для оптимізації та ефективності процесів
міжнародної взаємодії; доносити сформований особистий професійний світогляд як результат
загального усвідомлення закономірностей соціально-політичних процесів, розумітися на
особливостях світової політики, на соціальних, національних, історичних та демографічних
процесах; визначати тенденції та прогнозувати розвиток відносин у світі; організовувати та
контролювати етапи зовнішньополітичної діяльності, професійно супроводжувати комунікацію з

іноземними суб’єктами, визначати тенденції міжнародних та регіональних процесів;
організовувати та здійснювати за протоколом дипломатичні прийоми, візити міжнародних
делегацій; нормативно та технічно забезпечувати проведення розширених зустрічей та
переговорів на високому рівні; здійснювати та відповідати (в межах посадових повноважень) за
процес міжнародного документообігу, інформаційне обслуговування міжнародних зв’язків;
здійснювати аналіз функціональних повноважень міжнародних та українських політичних
інститутів, використовувати у професійній діяльності знання юридичних конструкцій різних
галузей міжнародного права; пропонувати інноваційні варіанти розв’язання професійних питань,
відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; планувати комплексні дії та
управляти проектами, відповідати за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб;
удосконалювати інвестиційну привабливість країни, формувати та управляти факторами які
впливають на підвищення позитивного іміджу країни або організації; організовувати та
контролювати дотримання національних інтересів України які реалізуються шляхом
запровадження
соціально-культурного, економічного, інформаційного, гуманітарного
партнерства з іншими суб’єктами міжнародних відносин; управляти діяльністю та контролювати
виконання роботи колективів у структурних підрозділах різноманітних міжнародних організацій.
Здатність до працевлаштування: Бакалавр спеціальності 055 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» підготовлений для роботи в органах і установах
Міністерства закордонних справ на виконавських посадах у дипломатичних представництвах
(віце-консул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар
дипломатичного агентства). Крім того фахівець з міжнародних відносин, суспільних
комунікацій та регіональних студій може обіймати посади працівників-виконавців нижчого
рангу у державних структурах та установах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних
міністерств тощо) та у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних
відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, відділи зв’язків з громадськістю, піар-агенції,
експертних груп тощо) та в міжнародних консультативних організаціях різного профілю.
Фахівець підготовлений до робіт: консультування з питань міжнародних, в тому числі
політичних, регіональних відносин; аналізу зовнішньої політики, стратегії геополітичного
розвитку України; у сфері зовнішньополітичної, зовнішньоекономічної, перекладацької
діяльності; керування діяльністю в соціальній сфері; у сфері державного управління.
Доступ до подальшого навчання: Бакалавр спеціальності 055 «Міжнародні відносини,
суспільні комунікації та регіональні студії» може продовжувати навчання за освітньокваліфікаційним рівнем магістра за спеціальностями 052 «Політологія», 055 «Міжнародні
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»», 056 «Міжнародні економічні
відносини» тощо.
Випускна кафедра: кафедра політології та міжнародних відносин.
Інститут/факультет: інститут міжнародних відносин.
Керівник освітньої програми: доцент кафедри політології та міжнародних відносин,
кандидат політичних наук, доцент Карчевська О. В., politologg@yandex.ru; 050-191-23-38.

